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lngilteredeki Heyetimi;ı 
Kem briçte 

Londra 28 (lhdyo) - İn~iltcre de.ki Türk imalat he~{l:tİ bug 
Kembir.için en. önentli, maruf Jcıollejlcrinden bazılarını gezmişler 
dünıyay.a amm Jtai<ME atakkmda bı iıgi wren müesseseyi g~l wr. ~ YıJlıfı 12, 6 .aylı1' 6, 3 aylık 3. liradır. ~ en '*' - _., 

~'!iaradenizde jı;f-;;,~~ı~ s~bep olduUu facia / 
~ - . 

~dana vapuru 18 kişile: Fransız 
itilöf 1 

"'MüttefiklerTunust 
lgalar arasında kayboldu 

~1ndat telsizi oie r ine giden tay- l 
b are ve Ege gemisi bulamadı 

-------
Hür Fran sızla r 
'1.f rikaya heyet 
gönder~yor 

Londra, 28 (Radyo) Hür Fran 
sız •komitesi lbu:gün top!.anarnk 
Şimali Afrikada ger.e:-nl Jiro 
nezdinde bulunan <>lan daimi ir· 
tibat heyeini s~cektir. Ayrı.ca 
bir ikıtısaöi lromitc de :rnrufo • 
<:akıtır. 

1 
taarruza g çti 1 

----------- -
8 inci ordu ·Sabrathada Mihverı 
kuvvetlerile temasta bulunuy or 
Londra, 28 (A.A.) - Tunusta 

Ameribn ve lngiliz kuvvetleri 
Zuura ve Mecezdbab mıuta

k.aSJr.da toplamın Mihver kuv • 
v.etlerine kar§ı hücuma g~miş· 
lcrdir. 

Df ğer cephelerd h l Gf'"1İEahi~ lnin izahatı: ' cep ede de .. . 
Is::, hver k k Kaptandan tıç telsız aldım. 1,.J" , sı ışı \ d 
".r durunıdadır Sonuncusunda " Dümenim e İngiliz ve Amerikan müda.'ın· 

lesi olmadnr.ı aralarındaki si· 
yasi .meseleleri ~n.11edeceklerdi •. 
Diğer taraftan De Gol 'Ve Jiro 
Knz.-ı;I an~wdaıı aynlanık vazife 
leri başına dönmüşlerdir. 

Londra 28 (A.A.) - v:chy rad· 
yosu dün geceki yayımında 'ŞUil
ları dem'.ştir: Tunust. Tebessa'uır 
etrafında toplanan Amerik:ın or· 
dusu taarruzuna baş!.amıştır. Bu 
ondunun ileri unsurları mihver 
ileri kaı·akolları ile temas halinde
dirler. 

en son vaziyet 
~----------------:---

iu e.pheslnde, JIQ çetı b d . 
ve Pl.'.k n :.J" uş. 

sert Rus kışı k:\rşısında 
~ea. harp eıtıklerinl, fat.aı Kı. 

h •fır hasnıakt:ı oldurwıa 
h Sllii ~l•ilerı, askeri bOZCÜ-

ta~U ııl'.P ınuııabtrıcrı, butun Mdı
eUerrn~ ıve d 

ıne blld unya. eııuırı umu· 
, S& ıırnı1tlP.rdır. Rus ordula-

l' ıca ıtstun oldııkl:ıruu kabul 
A~ıa. dıişınan taarııızıan 
1 da, ıerı ~ k lnıckte .,ldukiarı· 
ul'orlar, .AşJarda.nberl ilk de. 
ve Alınan t ....... .. 
1 1 • . •v ıg eri ayni gun. 

•adı-.., blld • . 
~·· ~.. 'Tln~lerclir, Bu, 

ın leri •llllJnası d'' esi 
ir .ki ve WjD1 

1 h • lkt taratın 25 sonkinun 
' M)t 'dı1111.rınc1e blldlrilıniş-
ta~&rk, 1'1.oskovanın Voro-1 

Bert· . •llJldıtuu eöylemesJne 
ı.aaa ctNr <ıephe ta5Jı bi ıuak· 

\'oro~· . . a kQpru ı... ınev&Uala J 
Alı bıı- şQIJde dü,man ba*lSI 

'-ı•Je '11llnaJp oWahnu 
~rt"'· aıaes.lind... i'barettlr, 

edenCCJıtJ~ın cenup Jumwıda 
~ l\fıJıver orduları, Sbtiyari bir 

rleat, au >'•P11orlar1 Jok· 
"ili. ta:ı1&1ıı k&rfl5mda :reni· 

v~ t71J·~k 
ikisi de 1111 geri 9t*illyorlar? 
~a ' &fail Yakarı, AJDl Jı.a-

,,_'• 
194:! de bü&ün yazın ve 

el~ 0 
kactal' eıntk ve kan ba- ı 

tıdlhnı, olan ba :rerlrrl 

0 ~Jeti, sebebi htt ne 1 
lı.nt, llerJıaıde ranüı rızatıııe 

r bir hattke& el l lldir Taral· 
IOIJe bakuıca ' , a116 ıaa Milıver ardala-

#!O lTa&.ları ~ ma. 
r ~kn &çAk\'a aöırii-. k k 

l\liJı 1
• doia cepbr.sJnd~. 

~ "trellerin alt1hlnc ve Soy. 

aaa.. ldtl.a.e döıunütıür 
Afrika • Akdenıı. cc~esine 

ai blll"ada da d unun M•bnrcf. 
Clb lb(ted ... 

t~rı "'· ·~aretaı llomme!ın 
• '11-aıbıasaarp • T11Dua hıı· 

Siira.tıe ı~ .... -- . 
b atlnl!Jaanur; ln&'ıl•ıle· 
a •rdlllluo p17acte«ı, daha 

iti Gabeg•e Y&rlDq&tr. Ba vuzi. 
IQda lllqbıır F:ışist ıa.aetecl 

~'Dua diinkü ra:ıeleterde 
iı- z~da, 11e.ri lillrdufü lclula
-ı ıurt l<f>('IJlsioden lbaretLir -n ~ • 

v lllıaJ Afr&kada vaziyeti 

e 6aflaın °1.araJı. k .. lm:ılnadın 
l'Cs•zıiıkıe 60"'1rnm b• 
ıh~-·-- ., 'f .r mU&':ı· 
L-. blJley d i•lıUr. '1'wıu$& 

a1IJUt •lan M~ver orduları 1cket 1Q • • • ..... .P'i'aklaruıdaıu lngılo;ı1 .... VO Frı&ılsıa k 
p ve Deri uvve&llrinl 

\a, Alıb:"' .etle~ ka''i .netır.e 
u ._. "fe ~ ttnau M"iiladakl 
or Ga .. ea ı._ ...... 1:. 

" ·~evv «lbi fİDail de ı_ _, eJce oJ. 
ıa.. . .upll:ıJere ~ 
~f» diJtl' D - d 

bir llCIZ . • - a, dolru oJ. 
ı...z· 'iiı-. iuııb.ler.,, Jabua 

'taadA bboderiH llapda. 
l&clik&erı a&man. Akıluiala 
filkıatı et~l7or, alır sa7Ja& 

larc11. şımc11, dotiada Lilı> •, ila
ve Cezayir kıyılan in1ı11ıe

_e feetiii lçlo, Ak-denizin tok 
11

>'Uk bir kısmı inııJlz hakınıl. :cb bulunmaktadır. Bunun en 
l•U, kendini zorlukla mli~ 

C.hfll'n l\laJtanın artık 1.1aruzi 
haıınde kullanılına.kta olma· 
kdcniure İıı&lll:ı don:ınması, d'• 11

1lkiinden daha iyi vazı3 ette· 
a ntukaobtl, Jıalyan donaınm»ı 

la"'da Yoktur. 

• l\lih\er cle"I ileri docu ve 
J\frika ct11h lrrfnde, fena \>lr 

cJı.ı miı lerd r. Bu iki c~phe. 
'lldc de mu\afbkı etlı bir t;ı. 
ge m d "k e bu kotu d rum 

.\( tır. Tura n b r &urli~le 
lı ın ifk •> ın< akl \ ıJ.ret bun
uı. 

ABIDlNDAVQ 

kırıldı. Şi!eden 15 mil açıkta- 1 
yım. İmdat ,, diyordu 

~ -·- J 
Sina/ Motöriide karaya oturdu. 

Bir gemici boğuldu 
Evvclld güıı başl.ıynn fırtına ve l 

kar tip si dun durmuş, hava aç· 

mıştır. d . 

Bu iki vapurun den"z.lerin tesi
riyle dü."Jlen zincrrleri sökülmüş
tür. Plfı.Un sabaha doğru Z.:nciri
nin tamirini yapmak suret'ylc ve iki günıdenberi Kara enız-

de büyük bir yıldız karayel fırtı· 

nası esmektedir. . 
Kömür havzasından ve dığcr 

Kara<Ieniz limanlanndan İstanbu-
Ja gelmekre olan gemileı'<len EroJ 
henüz fırtına şi<ldet~cnmı...-dcn İs· 
tanbula ge~bilmıişt r. Havandan 

daha sonl'a h:ırcket eden vapuı

laı·dın Tunç geri dönerek Ereğli 
limanına iltica etmiş, P14tin ve 
Adan& :vapurlıan ise Şile açıkların
da biiYük tehHkeyc maruz kalmıt
lardır. 

ihtiyatlı bir seyh- He lstanbula 
doğru yoluna a,,vam cl.mcktedir, 

Adana \,. purunun diimen zin
cirinin tam'riylc uğraşan bir gemi
ciyi d:a1galar almış ve zincir bütüıı 
gayreU.cre ra~ıı tamir cdil<ıme
mj.ştir. 

Dün 4,30 da Ege vapuru, Ada· 
na vapurundan telsizle .-imdat, 

babyoruzııı işarct"ni almıştır. Ege, 
verilen emir üzerine Adana va
purunun bulunduğu mahale git· 
.miş ve tipinin kı>.si1miş olmasın,. 

(Devamı i ind sayfada ) 

/(.azablanka kararları 

Japonya arkadan 
vurulacak! 

• 
Batıda yapılacak taarruz geri 
'lJB zamanı da tesbit edilmiş I 

• 
Bir "Dört büyük Dev• 
Jet mec'is:,, ku fularc~~: 

: ... ...t.nn, 28 (A.A.) - \ aşıg· 
Vaş~~":' • ;;~.ı-t!kr Ka-

ton.daki sıyası m~..::ı ' 
--1-Aa neşrohuınn resmi 

ub1a.ı=-- . J.i " 
ıın. d"'n !l<;<!''•oa.,.. uç tebliğin mea " ~ · ı . 

:....+iJırn" ctmcktcdır er. ook'taı.Yı Q• :r • 

B" leşi.~ milletler şcflcrı, 
1 - ır ..ı,,,ru ccuhc~hıdc Almaeyanm uıvo • 

. b" .. ..a...:ıit altında bulun -vahım ır wıw 

du ınlJU görerek batıda .~lman 
ğ ,.._ taarruz ıçm za· 

ordusuna Aiil'Şl • ._ 
rl te.sıbit ~tmışll'::ru •• 

~ ve ye ç··-ıı · Ç~n • 
2 _ Ru:zvelt ve o:~· , . 

Xa.y -Şek'in yardımıylc Ja1:-0n 

yayı vurmak için Rusyadaki ba
va alan!armın Birieşik Millet
ler l'jllrin-: ver;lmesi maksııdlyle 
Rusyayı iknaa muvaiiad. o.lm~ş· 
lardır. 

3 - Şimal Afrikada Franmrı. 
lar arasında sarih bir anl.:şına 
olduğu hakkında y:ıkında •bir 

bilıdiıik neşrcdileceıktir. 
Kaı.a'b'lanka, 20 (A.A.) - Ka-

1>azlanka kıOn!eransı hakkında a-
~ğıd:clti tafsilat vcrilınc-'k!tedir: 

Amerika Reisicü.mhuru M. 
Ruzvelt, 19-13 senC!inin 1942 yı
lından çok daha iyi olacağına 
kani bu1unduğuııu ilıh·c '."c; 

•Et: <tclaJ..i, muhasemat?n ba~
(lk,·anh 2 nci 1ayf ada) 

Varlık vergisi 
. ----------------

i k l nc i sevk listesi 
hazırlandı ! 

En son 
Doki~ada 
Ald ığımız 
f;]Qraflar 
-=-

Cebelüttarıktan 
Kafkasyay ;ı ka. 
dar Müttefik baş 
kumandanl!ğı 
Londra 28 (A.A.) -Brltonova• 

nın diplomatik yazan Ka22blan-

I ka konferansının yalnız kati dar· 
bef.erin vurulacağı bö'~leri ayı:r-

1 
makla kalmadığınl, ayni zamanda 
kati taarruzları ida~ edecek a®m-

ları da seçtiğini yazmaktadır Ce
belüttarıktan Kafkasyaya kadar 
başkomutanlığı elinde bu1undu:r-

ması mümkün ve muhtemel olan 

yegane ş:ıhsiyet olarak general 

Aleksanderla ismi aÇıkça öne ıü
rülm~ktıedir. 

A~m:ınlarPolon
yada Siegfried 
hattı Y? pıyor! 
Ne•"Yorık, 28 (A.A.) - Alman

lann PolıoJ1ô•ada Bug nehri bo
yunca bir Slegfl-iod hattı yapmak 
t:ı olduı'ldarı öi,trenilmektedir. 

lngila tebliği: 
Kahire 28 (A.A.) - Ortaşark 

tngiliz kuvvetleri müşterek harp 
tebliği: Dün, d~vr:yck!rimiız Sab· 
ratha çevresinde dü{manla tema .. 
sa geçmişlerd ir. (Sabratha, Trab
Jusun takriben 70 kilometre ba· 
tısındacbr). 

Bir Çin 
zaferi 

Çunlking, 28 (A.A.) - Çin teb
liği: 

Çinliler, Japonılarır.. 13 Sonka· 
nuında Hup('h eyaletinde Surh
:ıien nabiyesin.de )'apbkları ta
arruzda kazanmış dlduklan bü
tün araziyi ye~iden zaptetmlş • 
ler ve lbir zafer .kazanmışlardrr. 

Birmany.ada Yun.nan !hudu
dunda Laşiı'l..· uıı <'enup doğusur.ı
da 120 kilometre mesafede ~U
nan Hımu~'dan hareket eden 
japonlar, doğu istikametinde iler 
}('.rnişlerdil". ---·---

Hitlerin iktidara 
gelişinin l O ncu 

yı1aönümü -----·---Bu yıl hiç bir mera• 
slm yepfmıyacak 

Londra, 28 (A.A.) - Alman 
radyosu, Bitlerin iktidar rnev'ki 
ine gelişinin 10 uncu yıldönümü 
münasebetiyle önümüzdeJci cu
martesi ,günü, hususi veyrı rscmi 
mahiyet1e hiçbir tıörenı yapıRmı· 
yacağını bildirmektedir • -

Kağıt sepet ·re at 
ığ ımı~ r c-s mt h üvf· 

yeti meçhu1, am. • 
r ane e d a ı tebliğ •• 

Londrada mü-
1 

him bir toplantı 

• Beden Terbiyesi Gcnt!l Di 
rektörlüğü 1staabul Bölge:.i Raı· 
lııaıdığh ibaresini ta§ıy~n bir ki· 
ğıt üzerine yazıJmıj lur teblig 
aldık. Fena bir maltiııe4e tab. 
edilmif, 90lulr, doımk bir )'UL_ 

Olnamak ifi• clüikalarca ıöz 
Hra dökmek liz.ım. . 

Ne ahında iınu, ne Osttlade 
tarih •.. Kiiıdın bir köşc .. inde el 
yanğyle •İkdam, kelimesi ... 

Hakem olabiicceklentcn is~ 
y enlerin hakem komitesine mü· 
racaat cdebilecekkrine dair O• 

lan ve •görülen lmum üzerine 
tebliğ oJ_unur .• cümlesiyle biten 
bu 3 azı ne olacnk ?. Bunu kim 
yolluyor?. Bölge mi?. Ne ma· 
lfün?. Gazetc~c iki satırlık ri· 
en kılıklı bir mektup yazıp ona 
ek olarak yollumnk nezaketi ne
den csirgcnnıio;?, Meçin 1!. 

Bu bir ha' adıs mı, ı an mı, ha· 
ltrlı bir )ıizmet de b.:dau nıı J 
ıo3alm1?. Ke tiremi~oruı 

Dakik !arca ı;uzl i n:ıi l ll• 

rao bu kagadı C\ 'ı ik e\ rdik. 
,~·r e benzete.n dık .c onra. 
Dokruca k:iı:ıt peline ultık!. 

B, SABiT 

Londra 28 (A.A.) - İşgal al
tmdaki .menleketlcr başvckilleriy. 
Je nazırları bugün general $ıkors
kinio başkanlığında Londrada toı>
Janml§la.rdır. .Birleşik .Amerika, 
Sovyet Rusya ve İngiltere aiyasl 

müm€ss'llai de bu coplanbda ha· 
zır buhmmUflardır. 
Slkr~ki harbin sevk ve ida-. 

sine dair meseleleri de m ümkafa 
etml,tir. - ------
Çekmecedeki 
tren kazası -Ms k in ist tevkff 

ed ild;. Yera h öldü 
Küçü'kçekmeccde döı t kişinin 

ağır surette ynra r.nmasiyle ne
tıceler.en tren knzusının oldu u 
) erde dün ke iI yapıimıı::, ka:ıa. 
n n fazla sur'atten ileri g c-dı i 

t edımı ı .. 'Bunu üzenne 
ı i H n m hkc -

nra te kif 
H <' -

Rus 
Harbi 

Ha va 
Harbi 

Ruslar yeni Kopenlıag fi 

şehir, kasaba- Düseldro/a ik 
/ar zapfeltiler büg.!!_k_ akın I 
No vorc·s ':.k l.manı o~zE 1 fal ri 1t. a~arın 
yeni b "r Dunkerk ,uzcerce ton llo 

mi ol. cak? ba atıldı 
Moskova 28 (A.A.) - Resrn$: Londra 28 (A.A.) - Dün gü 

Kastornaya şehri zaptedilm4ştir, düz ingiliz ve Amerikan hav 
A lman tebliii: kuvvetleri tarafından denizalt 

Bl'rlin 28 (AA.) _ Alman or· aezgahlarına karşı şimdiye kad 
duları başkomutanhğının t~bli-ği: yapılanların en ağırı olmak ÜZJe 

yüz.lece t-Oa bomba atılarak k:ra 
Voronej bausıuda ağır çarpı,- edilen baskınla denizaltılarla mii 

malar ayni şiddeti muhafaza ede-
ttk devam etmektedir, cadelcde yeni bir satha açılmış b 

lunmaktadır. Ilünyanın en bü Alman kuvvetleri, bütün Jı:upt· clbcl motörlcıri fabrikalanadaa 

ma ve çemberleme teşebbüslertni l'i olan Kopenhagdaki cButm(!ıs· 
loııdıktan sonra, alınan emre göre, tıer ve Wain:t müa;seseltri dun 
aavaşmağa ~aım ederek, kısal- akfam İngiliz uçaklaırıa111 bomba 
tıl11Uf yeni .mevziler ibıerine çekil- d>manı sonunda alevler .iç'nd~ kal 
mekcedir, 1m 

Alınan ıelairla ı ı mışhr. Daoimarkadaki A an h 
Moskova 28 (A.A.) _ Sovyet de-fleıinc ilk defa alaqk taat!9J 

ediln.~ktedir. tebliğ~: 27 sonkanunda Voro~j Lo:ıdra 28 '(Radyo) - Dört : 1 

cephesin<kki ordular, bir idare törlü İngiJiı bombaronnan tıı ·-
merkc-zı ve dmıiryolu istasyonu yareleri dün Atmanyada. Re~ .,. .. 
Olan Gorchetchnoe'yıi. BeTezovka, 

nayi bölgesinde en mühim tchır-
Staro · Milioe, Nov~Mıloe, Goro- Jer nden olan DiiseJdl'Gfo 51 incı 
d'schel l ve Gorodische 2 mtvki- akınlannı yapm.ışlardir. 20 dalcika 
)erini zapretmişlerdir. ıürcn bu akında Yüzlerce ton •Aı.r. 

Cenupta lntalarınuz bir idare infilaklı bomba atılmıştır. 
merkrzl ve dcm1ryolu İStasyonu Sic:ilya de l 
olan Atamanskayuı zaptetmi§I~ 6om6alantlı 

dir. Diler taraftan MıSkdan kalkao 
Ş~mal P"ckarkasyadıı.lri Sovyet İngiliz tayyarelerj dün S!-<:ilyada 

kuvvetleri Novoleksandrovoskıya Mesinayı bombalamışlarcbr. 
dmı!ryolu istasyonu, Drevni Ye· Amerilıan açalılarınue J 

gorly, Raschevaskaya, Grigonn- Almanycıya illı giindiia 
liskaya, Otrab<>-OIJ?inskoe mev)tı. alıınu 

lerini ve Grtgor'poliskaya ~ir. Amerikan uçakları da ilk defa 
yolu istasyonunu zaptemıişlcrdir. gündüz Alınıınyada Wilhelmsave-

Londra 28 (A.A.) - Daily Eks· ol bombalaımşlardır. 
press.n askeri mü~kk'di M. Mor- • 

ley R
1

chal'Cls ŞÖY!-e yazıyor: Cen ub 1 Yur. anls· 
Bu!gar ı:.manlarında bulunan it 

Mihver gemilerinin Novorosisk li- ' ar. da r f d yo f e E E , 
manına gitmek emrini aldıkları Kahire 28 (A.A.) - Rö:.-ter: 
söyknmı>..klted r Bu, Almanların eerw.rl Y.mıanistan Alman as-o 
KafkasyadakL kuvvetlıerini çek· keri valisinin lbir emrine göre, 
mek iç'n yeni bir cDunkerk~ ha- JO gün zarfında radyosunu tee. 
re.keti yapmaJıı is&edillaleriDe dalr Um etmeyen her Yunanlı ôlü.me 
l>ir emaredir. maiıküm edileceb.ir. 

Vi/a1Jetin Tebliii: 

Ucuz şeker nasıl 
tevzi edilecek? 

--~~~~-.. --~~~---
Sa bit gelirliler 7 numaralı iaşe 
koponile 3 aylık ş~ker alacak 

İstanbul VHôy~iden tebliğ edilmiştir : 
l - Hukumetçe ekmek ve ekmeklik hubul'ont ve sair "ŞYa 

m elennin da .atılmasına dair tallır.atnarr.e ile bu talimatr.a· 
mcnın ş er &evzı tına aıt <>1ar. 16 - 20 nci maddclerir.i değış
t r n ek tal nı.atnameye göre değı mez geHrlılcre nfüus b ıı;ına 
(6 O) gram ol k uzere ikinci kar.un, şu.bat ve mart 1943 şc· 

r istihkakları bcôelı mukabilin de üç ayl k birden. verilece • 

(nc,·~mı 2 nci ·~fada) 



K:ızablanl a r,. "\ 
konfı.:~nnsı.: Yaz.an: Emekli Kurmay 
Bu k-oaicransta 1. SACIT 
6l.) w;ı!er dcKıl, 

cfo!arm '!'un.usta 
mücterck bir 
taanııza glrlt
m beldcaıe-

askerler hitltim l"Ol oynamı,flar· ı 
11ır. Göruşükn mcscleleı:.ın ibepsi 
mahrcındir. Tcbiğlcrde r.roıı ... .an· 
dn cd bh atından ôgren biltı • ..,ımiz • 
fU lla : : 

a - G ·ne Gi::ıu4 ,. • Gene-
:tal de Gu le Mihver karşı 
~lüttdı1;lc ~ işbirliği yapmak 
ın.aksud" le birbirleriyle nulapu\Ş 
tar;. 

b - nıuttdikl<'.r 1943 yıiı için 
büt1ln ccphclerdı.: t~hblisf el
de buhuıdurı aı,'n ı rar vcrıri~· 
ler. 

Harp uzadıkrn. ibthnailerfn e 
tabminlorin c..tzihesi aı1ıyor. 
Ben de bu kıon:fernns münasc
LetiY,lc şunları ı.Cjyky bılır.im.: 

J - Dobru cepheti, tütf.cfilde· 
ı-in a ıl muharebe ce]}lıc..idir. 
Rusl a.) a önlimiuıLcki aylMda 
da Almanl ra karşı taarruz et· 
mck Jrudrdi '\"C imluinını ı:er· 
mek J.i.z.ımdir. Bu itibarla, Rns· 
ya)a bir tnrnfüm fnm malzeme 
göndermek, dif,'Cr taraftan A vnı
pawn mün:mp bi- :-erine Mütte
fik orduları çıkarmak icııb~iyor. 
Rus c!"c!ulan t.na.ı·U2 ede. en, 
MU.ttdil.lcr A\Tupay ddıa em· 
ııiyetlc çt'knhfllrler. 

il - Avrupay:ı ihraç hareke
ıti için bence en münasip yer, 
ıimal \'C batı kıyılarıd.ır. Avru
panın r."'Bnp kıyılarına yapıla

c:ıK 'C:lknrmnlar tali ve göst.uiı 
:harelrntleri olabilir. 

Dl - Fnknt dk i . fihvcr or
ıdum.nu Tunustnn ç4:anmık ola
caktır. Bu itibarla ıüttcfik or-

bilir. 
ıv - Müttefikler belki Si)'UI 

tc irlerle Finland:yayı ve hatta 
italy;ıyı l\1ihvcrd..:n ıu.ulı.fo tu· 
ma a da ç . caklardır. .:.oo
'f e işti k eden .ı ketler 
l Öl le bir aruı ~östenniş obbl
lirler. 
\' - t p nya vo Pomkiıin 

l\liıtt ·ıuero illih~ M~ttefik 
çıkıınnası mu\•nf( k oldul..lan \'e 
hliliiik muharebe b .lııdıkıtan 
sonra bahis mevzuu otnbilir. 
Fakat buııuu daha erl;l'a o1ma..ca 
ihtimali de v rdır. Bunlar l\tüt-, 
tefik strnlejis.ini lıüyuk r..il.·yııs. 

ta l!eğlştin k nı ~eler lduğu 
için yazıyorum. 

\'I - Al:denlzde, Müttdikle· 
11n F 11.cs, Girid \:e Slcl!ra gibi j 
mii! n ac!alarn htrşı m" "Zli he 
re'° tlcrdc bul:ınmaLırı oa "'·:it. 
dır. Fıdmt hu f!I, hnlyanın Al:ır .. ı
f:ı \'ady tc baf'lıd , • 

lllll a Müttefik d ,.a nın e
sa ı ~-u ur: Bu tar, Alınantann 
g Jeeek raza taarruz etmelerine 
meydan \ııermemck için J ta. 
arnt:r.!:uuıa giri~mı ler<'ir. l\fı:· 
\•nlfuk da oluyorlar. F~k.ıt P.u 
lar yaz ve J;Onbaluır mt\'-'imle
rinde le tanrr •z cdcbil'lnelhUrlcr. 
Ilu da ~nrnk Müttcfild rin Av
rupayı blr ihraç tın:re1' cıti ynp -
masiyle kaimdir. Müt1efikler 1r., 
Ruslar taamrr..:ı dev:ım ede .. 'ken 
Avrupaya çıkabi!irlCT. GörUlU -
yor ki i dönüp dola ıp gene do· 
ğu cephesindckJ vnıirte daya
nıyor. Balrahm önümfizde1d ay
lnrffa müttefikler bu işi OOşarı· 
bil ceklcr mi?. 

r------------------------, == KISA DJŞ HAEERLER == 
'---------------------------------.J 

... Prtncoton 2J CA.A.j - Gallup l 
e:uılUisli., ,.apmlf oldu,fu ~:.r nl;eUen. 
80Dra Amerlk.lıı m 1 eUnln yü.de 8! 
tinin lctür..ç verme v• lılNllama kannna 
nıacıblııc n rl mlo mıueııere yardı- 1 
ma devam ed• ı lehlncte olclutu, 
7ür.ae 1 IDIUD ouna muhalıf bulwıdıa
illJQI ve :rii%de '!> ua11n 4& rey "enne-
4.ıi iul bİldh'ıııİfUr. * \'nşl~ 2! (A.A.) - .Denls 
komi yonu, .ı: vr nkbunda '1 61 
LtbtTty model~. % 1 :b.aJlyd Uha
ll bOyük lıa~o ve bhi B<t'I Ame
rlb d nanm:auım h~I bir tJpıe.ıtl 

tür gem! olmAk ine.re 10 &'emiııln 

muhft.f·f Amer..kan l.e7.B'ahla"l tarafıu 
4an d nlze indlrilmq blduiunu bil· 
dinncktcdlr. 

*l.ondra U (Radyo) - Vatlcan 
radyosu, M~ r kard!n il So~dlnln 

b r hlt:ıt>f'.ilnl \"L"1'11JlfUr. :Kard ıal, ha 
hib.b nde m vat \e htr.r.yctı in· 
kir edenlere karşı flddetll hilcuınbr· 
d.a bulorımıq ve fulimle toYle dmı·,,_ 
tir: ili.kim ı:rl yok. A ıı.iılık mi1let J'oıt 
tuı, 

* Sofya U (Radyo) - StoLholm. 
ıl!an blld r fyor: Vwnıtoı d:ın alınan 
'r babt-re gÖT',., 1913 senMhıde Bir· 

\~:Jt Amcr.-l!ra devıcıı~ın& 21S kltl 
b:J: Jeıhk v~ 31ll\ 1.: ı ı c'I ... - • .-.... 

ıet ct"nndan mahkt\m ~ıım.1,1erdlr. 

Roma t8 (Radyo) - N.ur. .ar 
:ınectlsl "l\lU5SOllninln relsllf'mde topfa. 
ıı:ırak 1943 mali y:lı bütç ini: 
t'l' 9S5 ono 000 ı ret masnıt •e 
IO,H8.!IG0.000 Urf't vn•lt!at olarak td
'1' ctm tir, Arık '7.536,100.0GO lh'eı. 

r. 

+ Td~n ıs (A.A.) - 18 sonki.· 
nuııda Tııhrıırı4nn hardt-ellnd~ı sonra 
kene" nden hlo bh' ha.bel' aınıım,.. 

ya:ı in.ıfllz uça,t·nm enkuı tlmö t- au 
d:"ilannda bullU!mr.ştur. Bu kaza.da 
öler.ı~r ara.smda Tahrıınd.ikl in.fil!:& 
b n ııbşe51 b'nbıışı Greeıılaw, To'!ıran 

'b3Eııı rnl:tn7.sır~qpı cllrek•o ü Step. 
hen Ohlld "e Uald:ıddakl ir.gtfa ıunu
mı k.ararnhından ;rim>aşt Yale c1o 
bul ıınmaktadsr, * Rozna 21 <ltadf'O) - Rosnd:a 
ttaclı.rJ r maden işlcrtndc uU..u.11.mak 
tdı.rtu. 

Ka!7ab'Fn~<a 
(Baş tarafı l inci rnfıda) 

1.nngım ıd.nnberi .Y'3Jmll lış olan 
telakilerin dörduncüsi.ıdur ve 
yapılmasına ikincıteşrın ayında 
Müttcfikıler, Afrikaya ask r çı· 
~arWklan larada karar V(!rilmiş 
tir. 

Bu telMd, tarihte mislır.c te· 
S2ıdüf edilmiyen ibir hiıdise:!ir. 
Mfü\•erin lt!lkcri fatvetil"l tahrip 
etmek için dönıiiltne'l kararlar al· 
d:Jk_. demiştir. 
Vaşington 28 (A.A.) - Ka7 b 

lıı.nk:ı görüşmclcr:nin der}-at tatbi 
edıle~k net celcri olArak ~:<lddli 
yeni bir taarruz yapılnral'r.ı ve bü 
yük Britany.a, Rusva. Cin ve Bir
leşik Amerikan arasında dört bü
yük devlete mahsus yüksek bir 
meclis kurulacağı tahmin cclilmel 
tcd.r. 

•lKUAl\t. ııı Tefri!<ası: 1 -

SEV Gi Li M ELA GÖZLÜ 
Türkçeye Çeviren: l\luammer Alatur 

Haklknt.te Sam'ın yürüyüp yü 1 
r.Jımcmcsi, yahut hangi mft
ıı:ıd.ı yürüycbıi.ece~l Lun'ıu u-
1\urundn dcğ1di. Fakat ~u ada 
cn.ı lrnrşı sahabet götsennekten 

vk ahyo~u. Bctıki d1: bu adam 
''ends'no karşı büyük saygı 
ıöstcrdiği icin... Yalnız saygı 
gostcnnek değil, bu adam Layn 
(çin cabında canını verme~e 

Dİ c hazırda. 

Tornlon Layn bu ad m1. k<'ndi 
evini soymcğa geldiği zaman 
ınışt•. 

Layn lıırsaın. kotkutmamş, bi· 
Cıl is onu salona alarak mükeı:rr 
mel bir yemek ikra.m etmişti. 

O vak ttcnberi Sıım iki defa 
mahkum olmu~tu. Fakat hapis· 
haneden her çıkışında Layn gi
~:p kcnd sini nlmıştı. Evine gö
türmu mukomcml yemekler ilt· 
ram ct1l" şti. Sonra da cebine on 
ln"'ıli:ı lir i' koyarak gene insan-

ların arasına koyuvermişti. Bu 
para ise kapl, pencere ve kasa a· 
çacak öte beri levazımı sntıo al· 
mağa kafi getm:Şti. 

Bu sebepten Sam efendisi.ne 
:karşı büyük minncttarhk t>csU· 
yordu. 

O glln de karnını iy!ce doyur
duktan sonra, Layn kendisine 
bazı nasihatlerde bulundu. 

Hırsızlığa alişmış adam, bu 
söz'er karşısında başıni saUAya
yarak: 

- Nafile '.kendinizi yormayınız, 
dedi, ben bu i~en vaz g09Cmem. 
Geçen defa hııp·shanden çıktı -
ğım zaman. §OCörlUk edeyim. 
dedim. Uç ay şoförlük yaptım • 
Sonra b"r seyrüsefer mcmum 
vesikam olmadığı için beni ya
akladı, Şimdi sizden do ij isteye· 
mcm. :Mağazalannızda çalışa· 
m:ım, ÇünkU bana iş vCT"seniz de, 

. çok blmyaca v mı iyl biliyorum. 

iiiiiii? a"tl ANKARADAN ı ·Viliyetin tebliği 
J (Bat tarafa l inci sayfada) 

' ___ .,._,.,. 2 - Memurla:-ln müstahdem-

~· 7 ürk • Romen •e:c •ıt.tevz~t. ıaı~mırıname hü· 

1 
kumlıerınc gore daıtcleree ha2ırla-

Vilôyd ve Betediy_!!. ı • "' •• •• nacak 9 uü.ınune numaralı b<>rdro-
J. carı goruşme tarla ve daire mutcmedieri elile ya * Dun .mez:bahacb Ok dÇj,& ~ 

larak süt kuzusu .kesi•mi, ve c• I . b ·ıı . pdacakıır. Bu ö<>rdrohınn rki nü -
J.osu 27~ kUTUŞlan s:ılılm~~r. erı l l bası tasdikli olarak bir tczk,ere He 
Karamall' ve d:ı.ğlıç 190 kuruşa Ankara, 28 (İlcda.m rnuhalJı.. \-ilAYcte tevdi olunacak ve \-ili-
yiiksdmişti.r. rindcn) _ Şehrim ·ı,00 yııpınak· yetçe de bordrolar münd1?reoatına * Kadıköyilno ve A'Cialara iş· tıı olan Romen tJcarct müu:Jcc-- göre tesbit edilen miktarda şoke· 
leyen vapurlarla Ş rkcti Hayriye Tcleri nihsyeUeumişlir. Bi:r iki ı·in wrilmcsi tevzi.,~ iş"ni deruhte 

1 • eden İstanbul memurlar ist:hiük 
ve Haliç vııpur'arının lıllc1 cı:ınc güne kıadar imzalanacak olan bu 
de yapılacak {)lan 2 kuruş beledi- muahçdoename ile mal milbade- kooperatifine bildirilecektir. VoA-
ye zammı kararı üzerine yeni ta- leJJ cs.:ıs tutulmuştur. RomanYa lecek ~ker lresmed r. Ve beher 
ri!eler hnzırlaumasına b1şlBJ:1· biu: petrol ve müştakları, tren kilosu 150 kuruştur. 

· _,,.s 3 - Mutcm tlcr bu sUTCtfe al-
mıştır. Hususi otobüsler de yen• ve \ramv~y banda]'~rı, sa'""'s'lt"• 
znmm~ göre bılet hazırl.amaktn- vagonlar, b'don ve saire vcıtCCek dıkları şckcr~ıi istihkak sahiple· 

muka:bıllnde b:ılıkyağt, pamuk, rioe üçüne ünüsh:ı bordro üzerin-
d~\klodiycnin cmliı.k satın al· bakır ve snlr ipti:3Ji ma.ddcl<!r sa· den imza mukab:li vereccklor. Ve 

·· · b ı t:.n alacakı.1r. tevzi sıras•nd2 ellerinde bulunıın 
ınağa kıırar vermesi uzerınc :ız ana karnelerin c1 • No. 1ı bölme-
k . ,,. , r ı~ı~..ı·vcyc m'~"ııata Dıg~cr taraftan p,r.ctcdckl Ma· • m,«' e ~ t."l.l .......... -Y sin! iptal cxloceklcrdir. İptal edil· 
başla.trış,ar ve binahrını ucu~ ~ı- -carlarla yapllan t.:-cıııi gö~ 
yatla satmak Mediklcr!nl b1ldı""' lerde de kıırşı'ı~dıtal<>pler üzerin- meyen ltarne!.er için doğrudan doğ-
ınişlerdir. Bc1cdivc bu müracaat· 'Cie mutabakat ha~! olınuştur. ruya daiı·c mutemetleri m~ul tu-

tulacaklnrdır. 
ları tetkike başlamı~tır. Ad 4 _ Dcvlot O<!niz ve Dc.miryol-* Kı~ do1ovsı ·le bnıı inşaat 3 na Va pUrU ları ve 1.r.ıhls .ıfmr ,gföı mli3takil 
gec1k.mcktcdit. Bunun idn müte- kooı:cratifi 'b:.ılunı:ııı daireler ar· 
:ıhh'ıtlcr bc'c-0:.Vcden trn-<i:t kıı- (Baş tanılı 1 lncl yfacfn) zu ettıkicri takdirde ke1.a 9 nü· 

· t._.....,'·t"dı·r1- Gazi bu1va· dan bu-tu .. n ufku tarassut ctımek rarı ıs .. ., ..... ~ - -~•. rr.unc nmnaralı bordro arla şe· 
rı inşaatı da durtl'UQ bulut~TI'ak- ımk&mnı hu:.muşs:ı dn fc:a.ketzc ~erlerini 500 kilodan a~l{',.l olm • 
tadır. Burıısının 23 N c!a tören- de Aciıııa vapurunu bulamamıştır. mnk cfazlalıkkır ~m elli kilo .. 
le ç'lncağı nnlaşılmııkladir. Tayyare ve diğer ,·asıtnln.rla ya- olmak şartilc vilfıy-0ttCflı s:Jaeak-

pılan arnc:tırmalıırla d:ı ..-...J he· l bi ., __ ·ı . ..n. "rk~ ... 
Aclliı.oe ve Poliı: .,. 6"'~ arı r ves..~ ı e ~'\:'"er ı;ı .,,~1~ 

nüz buhnıama.m•'"ttr. .den lbclıer kilosur.u 145 kw'uş 
Erzr.um. Kur deniz ve Kadcş üzerinden ıılebilirler. * Bı-klrYÖY Si.ımerbank bez ~ yolcu v,:ın'l~rlariyle Doğar., Ta- d ı 

H 
rr-- 5 - l ı.ntako.it, ul ve yetim c-

f ıı b~ikasında caı•srıı Ari! ve a· vil. N ...... "' Zon.ınrtd••k, cooan '"''" ... ....., .. ..,... ·-. rin l h ~ı n dde:ie yazıldığı vcç· 
l!d fab .. :k <l~n <;'.\ld lı-ları nıett"e- Sevim, Türkan, ZUhııl "" Emek hile f ~ wylık f.sUlı.1-ce..l(ları rn:ıl· 
lerce Amcrikn-ı o\'t"7ini vücut1.nrı- vapurlan v.e ımitcadıdit vapuTlar müd'i.r1ülk1cl"irıoc haz.ırJnnnt'ak 
na sararak fabrik,dnn çık1ll!lar bu biıyi~k fırtınayı geçen y.nz içe· ı 9 nü.mıınc ıınmnr:ılı bordrolara 
ken kr.pıc•~ar tttrafand4 n Y"kıılcn- risiıırlcn 11 gemi anıkazı çıkarı- müstcr..Wen İsUılbul Memurlar 
In!Ş,nr V1! poti .. f" vcrilmı,..°••r:ii'lf'. lan Er~Ji limnnmcla t.~lamccle İstih~k Kooperatifi nruiuna * Gn1ırta<la Çl's;men'cvd"11n- gcçiro'bilmişkırdir. Buo!.ardnn semtleri a.şağY.ia gfüıtcrilen hn· 
da oıurrn Levliı As.mnhmcsç!t 1.Pli,ıiı-. gece 22 de limamtnıl".a yikrce yap.Jacaktır. 
cadtlrs:nden ~C'<'erken ic~~n a gelmiştir. B9vilcr. lM.'"Ziat grnsında mü· 
yağı kay:-:ak düsmtiı: \•e b~şın- Fırtına dün s ~ruı biraz lınf tf- ra<:aat edenlerin ibraz edeooklerl 
dan cğır surette ~· ''11

' nmıştir. lcmi.Ş'e de ö~lcden ronra tekTar 1 ona karnelerle cı'nnck knrtlnnr.ı * 13cvazıtta be kel ff asnnın şkidt t::.eı:diğı haber lınm1ff r. mınta'knsı itibariyle kendilerine 

0ı;tu Recebin kazocn öHicnüne Ege de gc..cc lJtanbula dönmüş· I te-\-di edimlş bulunan 9 nürnune 
sebeo ohT':ıktan suçlu bekçi tür. numaralı oordro ile ta.1tbik ede -
J{ad:r nııol•'-rmed" bl1" sene nğır ı Adana vaouru sahi- ' rek ar..-:ı 'karnenin 7 N<>: hı böl· 
hapse mahküm olmuştur: binin i:ahatı mesinl iptal ve şekerin verlldl~i-

Adana vapur:u merhum Sadık- ni •bordroya ic:""~t iş:ıret ettik· 
Miitelcrrikı 

* Cumartcs' VÜT'Ü Bcşi1ı:tnş 
H:ılke\,:n:ct: (Be<>"ktq tar"hl) 
mevzulu b\r konferans ver:\ecek 
tir. Konft-rnnsı caz ve bir piyes 
takip edecektir. 

uıdc B Fclı ...,lre aittir. Ve ker..· ten ronra şek< • · endilcrinc ve-
disindcn B. OI'hana inttkal et· recekıtir. Bayiler tarclınd.ın bu 
rr.iştır, Mwnailc.·yıhi:ı dün gece sııret:lc pereıkenıde olıırak kese 
~azetcmizc verdiği izahııta göre lil{xiı ı mde v~rilecek kl"Sme 
1675 tonhh ve 73 yaşında bulu- şekerin OOlıer kil.usu 155 kuruş-
nnn bu gemi sor. zamanlarda tur. 
kuvvetli bir tamir görmüştü. 70 6 _ Hu.."tlsi kantmlanna g6re 
bin lirnya sigortalıaır. Adano, aynen ve~ a nakden nefer wvlnl 

lstanl:ul Cç~ncü 
mert'urluğuı;dan : 

f cra Zonguldırkıt.an kömür yükiyle 11- zammı alar.larla iaşeleri devlet· 
manımna hareket etmiş ve Şile i çe temin e':iilenler ~u ~ker tev· 
aç1'dannda mü.tblj fırtınaya tu· zlatmdan Mifn.de edemivecekle -

Galata Topb:ıne ili aryarıls 
No. 32 de Manol "oanidi • 

Sf'lan'k bankasının llC3·otlu tlçttnrU 
Sulh Hulrnk Tii1dmllğinden ıtl/IHZ 
&ıı.rlh•VP 4!/1608 "&""fi 111\"" mnr11Jlnr.t 

~tmm·timiTde olan 45.61 llranm 

ıtat!M! &:rtıılııdm IUbaff'n fa.le n 
me!fa1'1ne Wıslll ve mü.oıtec!rt bulun· 

duiı.omu& l5C ~ ... lu ka-ttanın &ahtl7evl 

için c!al"'l'm'71n H!/2315 sa1ı•ı dosya-

ile r.;önCet len icra emrinin lkam·&
cihmız ~hul olc1alıı clhettrı bili 

tebllf l3r1e edlldl!f m0ha~1dn 1ne1nı· 

hatınd3n nnlr~ılm oldutundan icra 

blklmllğl:t~ kbl • tın ilanen tfa."Ula 
kal'aT' vrrllm ,o... nın:ı~alr.vh bu 1 
ıııı.n tarllılndcıı IUb ren 30 ;iln srrfında 
borcunu~u ttdlyr. 156 No. lu ~yı 
tahliye etmeniz ve bu müddet urfm. 
d:ıı. lc1'a mercllnde veya &em) 11 vna 

adel mr.lıkcnu ola ıı~ nlt oldutu 

mahkemeden icranın errt bnakllma11ı 
na dair bir ltal'l?'I' r.ettrm-dikee cr.hri 

'era yapılat".:ığı llıb?r ve t bll} nubmı 
na kaim olmak ilz•re ilin olwıUT. 

(8600 

Ben serbest hayata alı~mışım. 
Emir kulu olamam. Kendime 
lrettdim kumanda etmeliyım. 

- Mademki oyledir, scrscrllik 
ten hoştanıyorsun. Ben de sana 
ho~lnndığm kü.Çük b!r lj tekHf 
edeceğim. 

O zıtrnan Layn misafirine. yar
dım ettiği, sefaletten kurtardığı 
fakat her fırsatta kendisinden 
ihanet gönfüğU bir genç kızdan 
bahsetti. 

. Tornton Lnrn şair idi omma, 
tam mauas'yle de yalancı bir a· 
damdı. Hemencecik bir ynfan uy
durmak. ona doğruyu söylemek
ten daha kolay geliyordu. Çünkü 
hakikatteki reafü.ma, bu adnmın 
mın s:ın'atkar ruhunu hiç okşa
mıyordu. 

Odet Rider'in ihnnetlerinden, 
n nkörlüklerlnden bahsetUği za· 
mnıı. Sam'ın çehresi gölgelendi. 
S:ım •,öre, böyle bir kadına mer 
bame caiz değildi. 

Tronton Laya sözlerinin ne 
tesir bıraktığını anlamak için 
Samı d"kkatle bakıyordu: 

Sabıkala hırsız en nihayet de
diki! 

{Devam&~•) 

tuluştur. ri C'ihetle tıilıafı~n tıı:ırckt!t eden• 
Kaptanın •on teli: 

Gemi tam on saat f:rt-r:ada 
çall<afonmış ve kaptan fırtınayQ 

tı t·1HubtnlU sa1ıiblr.e iki telgr&fJa 
bUdirdilcten sonnı raat on birde 
en 90r. olarak: •- Dü.menım kı· 
nldı. Telim de \:optu. Şimale 
sevredecefim. Şileden J mil a 

ç ... ~v1m. Lndad.. tel.grn.fını ~r: 
dermişt.fr. 

Vapu"'" ~"'"""'"battı 
nn~nrif P 1-.. r..,f,vM 

Ta'\"Varelerin ve EgC'nh tıııhar· 
rh·atmG rali'..,..en bulun:ımama· 
s•r.dan TNHt1ec;Af • Ad .. nn. Y1> 
k&\'llll'\W batm~ ~'l?.arlvle bakıl 
,...~ı.ı+a. rakJ!t ~lll1'4>1"1e ge ... e ta 
f.e .... 'vrıt '\"<ıntlmo,'l~d·r. DL.nrr 
t~raft-..n ?f\ txml•tk Siıı:ı.1 mf"lö· 
rü dP K"'fken açıklannda kara· 
va bindirmiştir. 

r 
Sen de 

Seveceks·n 
Et'hem f.zıct Dcnice'nin 

aSon de Seveceksin• adlı edebi 
l'Otnanı kitap halinde neşro-

lunmuştur. •Yakılaoak Kitap• 
ve ·Göz Yaşlarh mUbıle'lnln 
bu l'.serin1 bUtün kitapçılarda 
arayınız. 

\..----·c:ı------.-..----- ""' iırrlr.A BEllATI DEVBi 

cBlMlar için temel tesisi amell1e· 
sfıt bakkındalı.1 lhUra loln b\i al Vo
WeUııden aluımı, olan 30 aonkinu 
l!H.l tarih Vl 1031 No. lu lhUra bera. 

ter ha~i1onda Milli Korur.ma ka
r.unu hükümleri daire<"i~c taki
bat vaoılaNıftı t~hH~ f\tunur. 

F .... ımnü· Kooperı:ım m<-r+ff.f. 
'Kfld,Jrrnr: HMi alt·ndıı f(.ofm(>ra· 
tir ştr>bool, Per\-o~lu: B l"'knımırı 
C:pkerri Aıhm<'t Fikri. Uleli· L5· 
1.-li ı-0~('<:f bak!knt Rerep Fun
rll\ Uskıidar: Çarc:ıhovu ~Ke"d 
ffasan Aht<-kir. T~htakale: Hi
lal ~~e!l"c> fal-ırik.Pcı ".formE't 
ve Klhın Sc>zer ko:ı~ec.o!Pr. Fatih: 
SaraÇhanebaşı Fahri Kocaman. 

f~tanbuı Üçüncü fcra 
' w d ne-nı ur u~11n an: 

Ponınıltı C idiye sokak No. 
'42 de Olıanne Garilcliyan . 

Selinlk h .. n .. sının nevnflu Ucünt"U 
Sulh Hukuk Haldmlliin.,en !/G/942 

•arfb ve 42/1610 s:ıyıh ilam muclblncr 

'immctımlzde olan Si 03 Urantn 

t 2/tıı~":? t:rihlndm IUbaren faf& w 
mesarUlr tnlıoı;ıJI ve mfrorteclrl bulan 

1 

dı"ftımuı: 40G Nil. lu tca.-.anın tah!l7e ı 
1çln tblttmlzfn 91!/Z3'71 uyd ı do51a 

ıııllc dnderllen icra emrtntn tkıım•l· 

1 

ı:-ıi.hmuı medlul oldufu cihetle bili 

teblif iade edflıtlfl mübaşirin ~ru-

hatmıb0 antrşdmı' o1duiundaa icra 
hil.:dml'flne tebllp&ın llinen ifasına. 

karar v.:rUmlştlr, nınama1efh "bu 

ll.\n ta.rlh•ndcn IUbarcn 30 giln u:rfmda 

borcunuzu lcd.lye 408 ııayılı 

tabiin etmeniz ve bu müddet zarfaa. 
da lora mnr.llnde vefa lemylı veya 
ladeJ m:ı.lıkeme yolu ile alt cı!duiu 

mahkemeden icranın gert btn1ulma 1• 

na dair bir karar r.elll'Dl:dlkoe cebrl 

&aun Qıtln eWft hukuk, bu kere baır icra 1aınlacaf'ı llıb. r ve lebllE rruı.1uum. 

ka.,ıns f."'lr veyahut icadı Türkiye- na kaim olmak ü1ere ııın olunur. 
de mevkii fille koymalı. için setihiyet (86041 
4bhl "erllcblleodl t.;:kllf edilmekte 
otın:ı'kla bu hususa a 1t fıııla maliimalı Sahibı: E. J Z 7. ~ T. Neşriy•t 
eıSlnnıek 1 ~enlcrtn Galabda. k'lan Oırt>lı.ıorıi: ('rvd.-t t<.uabıt,.ıu. 
bt1n 5 inci bt 1.3 numaralara müra- ' T 1 · 
c:ı•• eylemeleri lüzumu ilin olunur. '. ı>asıldığı yer: Son ° gr:Lf matbaası 

anif af ura e Tuhaf~yecaler Müstah· 
demini CEmi eti Riyasetinden: 

Seoellk onıcremlz 14 iUtıaı 19U p:ur &'ilnll nat 10 da aktedlleceflndMa 
luılarunu.ın Tepeb1141 Şeker :ı.partıma ntnm ı ~o. 111 dalrcslııdo oemJyetlml& 
menezln:1e hazır bulunmaları rica olanur. 

RUZNAAIEI lUUZAKERAT: l - 19-lt senesi vnrlda\ ve masarlfahnın 
Wkikt, 2 - 19.ı?llDU senes bUlçeslnln t~<;t!ı&;, 3 - idare HeycUude mi.ı.Dbal 1 
bulwı.:ıa asll Ye )"cdcaıt &u seç•ml, t - Dilekler. 

... 
J11111A--------------~------................. .-., un l stanlJul Levazım Amir liölndell 

Verile n Askeri Kıtaat 111'!!&~ 
Aşağ.da yazılı bwl"malar bpDlı 2 a.rf1a ebilı.me,-e lc0nn'llJ1tur. il' 

1/2/943 güıı(l biz.alarmda 7a:z.ılı aaa\l rde Adapu;ın QSkCl1 satın "' n ci 
misyon~ yapılaC4llW.r. T~li>~ lt.ıınıımt \l&ikaiatile teklif mNr,.d 
Jlı.ole saaUruim bir &aaı ...veı mwuıon a vermeleri. (2l'i2 ; 1 • 

Cimi iııaı. llikıan Tatarı -rJ ·~ 
._. tile lira fJ. 
15. 15,000 '7,5000 ~ 
lu.30 ZS.000 C'lJJOOO ~'1 •• 
11 n.ooo 61,5000 ~ .Y i U • • 

ı3,S50 1lra tahm".o beıW1l 1'10 m ~tm ~ - 30/11943 cu:nadfİ 
snat ıı do kapalı za&fla ola;llOmeyo la:ın nuıştur. İhalesi Aı*Bntdn M. -:en 
No ıu gatın ahn:ı tomisyonı.ındıı yaplla calttır. ~ temkıatt l'l&I lira 2S 
fl..ız: Tal1pl~rio kanuni ves?k.alaıilo tdd t mdı.ıuplanm ihale s:ınUn.clıen W 
ovvel ~ vermeleli. (21'11 - f73) 

200 ton bıru ot paı:ı~ atın ahMCU'idlr. Taliplerin 8/2/943 t# 
~ snat Ui de Hahc:oğltlllda adlterl ıatıo alına bm!lllY"luna 
gelmeleri, (2!?'.?7 - 653> ------

B·Q\er kilosuna 170 kune ıabmfn ~·ıt:a ıo No. 1u çinko l vtıımıı:ı ... 
5 d lt•uer 

pazaiıkı.ı satuı atımıcaitttl' iha!ei 4/21J:U ~ günü •ırt l ' . ~ ıtatı .,-~ere 
r.ıda M. M. V. 2 No. lu .atın alma k.o aı ya.namda 7ap~ ı:ır. ' Mı)' 
1275 liradır. Tolıplerln bclli \~:.le bLJeyonıı gclmelerı. ('208 - ~leı 

gl)rtıon '\" 
..._ •• - -' •le:"" ad~ u...i.Utlt kal!.Cı pozarhklıo. S<IUn alınx.:Gktıl". ~ l/ı/D4J 1 

nil saat 15 dJ Anknr d.ı M.J.t V 5 No, lu ı:ıtın alnıo bm~unda Wll 

tar. Bchcriniın talunfo fi ıSCJ bAıf kal'l tonıilw.tı 225 U'rad • 'I':ıllpl~, 
U ~ l;ıoml&yona g boo!eri. (2239 - U 

""""1ar 

Behıcır kilrou:::ıa 1 kurl.lŞ tahmin oıS:tm ~ bkm cemen 100 ton '1lDS.t 

lçlın J&YUk çclı.:c ı.,;ıza~la sı;.1.ln alınaı .ır. İhal~ 1/2/1143 paz.a 'ıl k1 
ı;aat 15 <ıc AfıD',.,ra<uı M. r.ı, V. 2 No. lu lın alma ~ ~. lç3 
ıır. Pıırçalar:ı .bol.mcrc:& de ihale odf'ebill(". Talipltr.n % 15 UAril'rııa 
ll vakilte kooli::ıyona geı.mel • (%196 - 537) rarl:ı. 

ADb. 
150 tı:ıın kuru so ::cı lc:ı.palı uıl"fla kl'Ut.uıqe k!oonıuştal'. İhalesi 8fl. odal. 

g<hO,. 1-0 db Ankal'Bda M. M. V. Bll Nu. l ı sırtın alma • ~nıı 
pıkı.c.Iıetır. Tahmm bcdclı 30,000 lire tik t:;nıın.tı 2250 ıiııadlr.Tal.p:ein bu• 
\·ccı!knlarilc toktıf t~!.lnrırı 4lı3hı &aat~ ~ ... :ı.ııt cvvoı 
g 'llmclert. (221 - G1:Z) ------

Aşa'"\da ynzılı ıtebzeler:n kapalı za l"fia du;lllmclcrt 1/2/943 gQnQ 
de Atıkanı.da 1\1. M. V. Bir No, lu sutın alma lı:omi~onundoa yapılacaktır 
mm 1><..-dl:l· 17 ,600 llro il;( tomrru.ılı 13~0 Urr.d!r. Tartptc!'ltı kanuni \' 
\~t .ı:r..c%ttq.ılarmı ihale a;a Undeo bit' ~e.t evvel t.om~a v~ 

CiNSI Mikt&rt 

Uhana. 
P1rasa. 
İspann:k 
Pa lett. 
Kere~ 

ld&. 

U.000 r •hı 
ts,000 ıd n 
n.ooo rı 
IO,OOO 130 

l,500 ıı. 
Havuç 1,000 (2110 - llu 

DO ton m.ğır eti ıcapalı z:al"fLı ekf;ilt meye ~. :Omlesl l/2/94Z f 1 l'.I 

tunl 16 da ~arada M. M. V. Bir No, l.u satuı nlma komUymunda ~ Y 
mur. Tııtı.mln bedeli 42,500 lira llk tc m.ırınt.ı 3187 lira 50 kun.ışı.ur. Taıpllknt 
kcııwıll v s:faalarilc tckltt mektuplan:u fhtılc: s:ıatlndcn bir saat evvel wtl r 
nıı vcrmelcrt. (2171 - 431) ------

BilE.mum maheme v amele ile 1'çllljt rnü.teahhldJne alt olmak ~· 
adet a.nl>:ır ve bir edd pııvyon lnşası ka~h urfla eluıll&ıneJe ~ 
İh.ıılesi S/:!/943 eaJlanba günü aı n de Gelibotu aaket'i MlıD alma ,,
J'OllClllda yapdac-aktır, Keşlf b.deıı H,110 lira 85 kurut tuıt temlruılı ı r.n 
liradır. Tal•plerln kanuni vestkalarllo UJ;llf mek&upl&ruu llı:ı.k saattıuıı; b 
~ evvel kom ııyona \•crmelrn, (!!lt -

700 &011 bmı' atuıara1'tar. l'uarhkla eksllmıtcl f/Z/9U U~ t •C: 

uat H de Enttt"UJp askeri satın alnu komb1onanda 1aP1bc-.ak&.ır. 'ftA 1) 

b<ıdc:tı 18.liOO lira kat1 lemlnatı G11S liradır. TaUpkırla belli valUe ıı;. 
J'Ofta •dmelerl. (!Hi - 4!1t 

lstanbul Üçür ca Icrcı Istanbul Üçüncü 
,r.emurluğundan: memurluğundan: 

Osmanbey Rumeli okak No. Galatada Kumbaracı Yo~ 
24 de Ka:rakJ:ya Aı apoğlu. Ag"opynn han 62/~ No. da u 

Sclin•k banka.sının Bc1oilu Ccüncli J. Soel ak 
Sulh Hukuk Jliıldmllğinden 2/6/9U Sc.liıı•k bankasmın Ueyoftu Vel' 
tarih v 4:t/1605 uyılı ilim mur.l'hlncc 

1 

m:tmmr.Uml:ı:dc olan 58.H liranın 
2/G/94% t;.rihlndm ltlb.re • fal:r. ve 
mr. rlfl t ılıslll Ve mwteclrl hulun. 
duiumnz ::SU tı:cı. ıu kasanın tahll f"sl 
için aat~l:ı: n fl4'!/2::80 avı1ı doyııs· 1 

' TJe ı;örclerilen lcnı emrinin •\. 
l!'lihımı. meç!ıul ol!!ufu cfbetlc bil! 
teblif iade cd!Jdltl muh:ı 'riıı meşru. 

b.At•mbn anl:-~ılmı olılolnndsn 1 
hi;,lınll(lne lebti:ntln llinrn ffasm:a 

karar vc:rilnı ıtir. nınarnaleyb a 
ilim t3r1Jıın1cn it.ibaren 30 ı:-ün 7 rlında 

boT"ewın~u tediye S50 sayılı kasayı 

tahliye clrnenl:ı ,.e bu müddet r.arfı!l· 1 
da fcr'a mcrcllnde '"eya Lenıyi:ı: ve7a 

lııdcl m'hkcme rotu ile alı oldufu 

mahli.cmedcn lcıaouı S"crl bırakılınaat· 

na dair bir karar ceUrmtdikçeı cebr4 
icra J'apıl:ıcatı ihbar \•e lebllt ınıılallm· 

na bhn olmak üzere ııan olunur. 
(IGOO 

Sulh Hukuk JJ .. klml•iindcn !/ 't/'11 
t.a-rlh \"e 42/ l 11)0 yalı ll m mıır 
zlınmeUmlzde olan '1199 li "'· 
2/6/lıl4Z t:.rlhlndm tı.lbaren falt 

nıesarifle tahsili ve mustec ri b.ı'" 
dutumuz 648 !\u. \u kasanın tahlif.,. 
için ciaircmlzfn 9U/%379 ~ımlı dtl,r 

&ile göndd'•len lc;a emrinin itJ ıcı 
l'ilıınız meçhul olduıu cıhcU • 

tebl•i l:ade eclild il mııb:a !rio mtftnı 
lı:ıhndan an~ılmt.f olduiundan 
aiklmlii'ne teblıgatln ilanen U_.
karar VCJ'İlm'Ş&tr. ll•11a naleyh t/11; 
IJAıı tarllılnden lUbaren SO ıun z~1 

torcanuıt.u tcdl7e G:t8 yıh lt__,ıu 
l&hliye etmenir ve bu müddet zil~ 
4a icra mercllnde veya temyiz ~ 
iadcl m:ılılu:~ yolu il alt otP 

ınahtemcdea ~nuı gecl bıralul~ 
na dair bır k&rar ı:cıhm.d kre ~l 
icra Jaıulac:ıiı lbbar v &ebl•i m:a)JI', 
na lı.&lın olmaJt üz.ere ll.ın olunur. 

(8~'ı ________________________ , 

stancul Uçüı.cü lcıa lstanlul \.JçCnci: İcJ 
• 

tntmuıluQ-undan: mt mur uğundan: 
Galatada Klirckçiter zı No. da I Abarny Sofular caddesi 

Nubar '5lepanciyan. • 1 38 de Hikmet Ncziye. 
Seliıı•k ban.k.aSının Beyoilu ÜçilııcıM 1 Sdiııık bankasının Ileyotla t}ç~ 

Sulh Uukuk IU.klml linden 2/6/94Z Sulh llu.kuk lliklml·ihıden '1./6 
tarih ve tı/l!i99 &ayıla ilim murlbtnceJ tarih ve 4:/1590 lll>&h ilim muei '-
dD11mllmlzde olan 101,'U ıırarnn zimnıcUmWle olıın IH.-01 ııc.-\ 
2/6/9U t;.rilılndm itibaren faiz "e 2/6/94! t:ırJblnden IUbaren falı 

mes:ırine ta'!ı~ll Ve müsıtıelrl bulan• tncs;ı.riflc lalıslll Ve mlisıecırl bal-' 

dufumuz 201 ~o. lu kasanın tahliyesi dtıiumuz U:? :"Oo. ıu kaıwun taWIJ 
lolo dalremlz•n D42/ZS16 sayılı dOSJ•· lç:n d:Uremtzlo IU/2377 a:t)'W d,,J 

sile gönder•lt"o icra C'.lllrlnln ibmrL- sile cönderlleu icra c:nrlrıln "'alf t 

galunıı meçhul olduiu cibetle bili rlbml% meçhul olduiu cilıeUe 
&ebl•f ladr edlldlil mübaşfriıı meşru. \eblti iade edlld il mıib lrln m 
hıı.tuıdan nnl~lmı, cıldngundan icra 

hl.kl.ır.Jlllne tcbllratln ilinrn llllliına 
karar \erilml•l•r. Rinatnaleyb l a 1 

115'.n tar\binden lt.lbııren 30 giin sarfınd• 
bltrcunuru tediye 201 )"ıh kasaYI 

&ablife etmeni~ ve bu müddcl ortan· ı 
da icra mercllnde ,; cya ıem)"lz ver• ı 
iade[ m:ıhkcmrı yolu ile alt cıldı.; u 

mahkemf\den icranın r rl bırıkılması· ı 
ua dalr: bır karar elarmedlkçe cebri 

icra aıul<tcn~ı ibb r n lehi i makam•·ı 
na kaim olma& &nere l11o olunur. 

'li04) 

hatmcbn ımlusılauı oldutundan 
haıtimlifluc ıebJıı:aUn ilintn u.J 
karar verilmiştir. Binaenaleyh ti 
U.ın tarihinden it.ibaren 30 rüıı nrfı' 
borcunuzu l.edl.) c ı n yılı k..-' 

&abliye ctmenl:ı: ve bu müdd t u.nı' 
da icra merclinde ,; e> a &etnylz vJ 

ladel mr.Jıkcmrı J nta ile it oıdJ 
m:ıbkemı-den icranın ı:uı bırakıl• 
na dair bir karar getirm dikçe c 

lcrıı l•Ptlaeaiı lhb r ve tcbl•i m-' 
na kalzıı olnuk üz re ilin olunur. 

(16°'1 


